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Referat FU 18. jan 2021 

 

Deltager: Jonas Steiniche Jensen, Christian Bräuner , Pia Viller Arendt, Jette Schmidt og 

Klaus Aakær Olesen. 

 

Siden sidst: 

Salg af fyrværkeri gik over alt forventning. Vi kom meget tæt på udsolgt. 

Alle julekalendere blev solgt. 

 

Aktiviteter i nedlukning: 

60 + er klar med online gymnastik. Super sejt. 

Sparkær har gang i en stafet der løber hele 2021. er det noget der kan lade sig gøre i AIF?  

Pia ringer til Sparkær og høre til projektet. 

 

Kompensation: 

Skal vi kompensere vores medlemmer for den træning de ikke har modtaget grundet 

Covid?  

Hvis vi kommer i gang igen senest 1. marts kan vi forlænge sæsonen og nå samme 

antal træninger som vi plejer, inden sommerferien. 

Viborg Idrætsråd er ved at gøre en pulje klar til at kompensere medlemmer der har betalt 

kontingent, ved at udstede gavekort til lokalbutikker. 

 

GF 2021: 

Vil forventer ikke at kunne afholde GF i marts måned pga. forsamlingsforbudet. Vi 

Kommer formentlig til at udskyde til maj eller august måned. Vi tager stilling når vi ser 

hvordan Danmark åbner igen. Det er et arrangement der er hurtig at arrangere. 

 

Sponsor: 

Jonas fremlagde et nyt arbejdsredskab til sponsor udvalget. Det giver os mulighed for at 

gøre ting selv som vi tidligere fik gjort ude i byen og det kan også bruges som et 

fremvisningsværktøj til vores sponsorer. Investering til dette blev godkendt. 

 

Krudtcontainer: 

Vi valgte i år at købe en container i stedet for at leje en til opbevaring af fyrværkeri. Den 

er nu flyttet ned til Dyrbjerggaard maskinstation hvor den venter på at blive malet. 

Stoholm Autolaker har givet et tilbud på 5.000 kr. + moms for at male. 

 

Oprydning trekant: 

Til foråret skal vi have ryddet op på trekanten hvor der tidligere blev holdt byfest. 
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Budget: 

Vi mangler stadig at få de sidste tal på plads i budgettet. Men forventer at få det færdig 

inden bestyrelses møde 21. jan.   

   


